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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 042/18  

 

 

CONSIDERANDO que as lombotravessias construídas na Avenida 31 de Março contribuíram 

para a segurança dos pedestres, mais precisamente, das pessoas idosas, mães com crianças de 

colo; e, portadores de deficiência física. Essa ação da Prefeitura educou os motoristas de nossa 

cidade a pararem seus veículos, priorizando a travessia dos pedestres na referida via pública;  

 

CONSIDERANDO que, defronte ao imóvel nº 588 da referida avenida (Loja CEM) existe uma 

faixa de pedestres, e, na mesma direção, no canteiro central, há um sinalizador para os pedestres 

indicando e orientando o momento da livre passagem; e ainda, neste mesmo local, existe um 

semáforo para os motoristas. Ambos sinalizadores estão programados para liberarem a passagem 

aos pedestres e aos veículos em tempo oposto, resguardando a segurança tanto dos pedestres 

como dos motoristas dos veículos que por ali trafegam; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, que estamos preocupados com a segurança de todos os 

transeuntes; mas também, com a falta de consciência, por parte de alguns pedestres, que insistem 

em atravessar a via pública com o semáforo a favor dos veículos, colocando a própria vida em 

risco e prejudicando os motoristas que são obrigados a frearem bruscamente, correndo riscos de 

causarem acidentes e de seus veículos serem danificados por colisões traseiras.  

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) A Administração Municipal tem conhecimento dos problemas existentes em decorrência da 

faixa de pedestres implantada na Avenida 31 de Março, defronte à Loja CEM; e, dos 

prejuízos que os motoristas sofrem com danos em seus veículos, por tentarem resguardar a 

vida dos pedestres que de forma perigosa atravessam a via? 

 

b) A Administração Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, poderia realizar uma 

Campanha de Conscientização nas Escolas Municipais e nas creches, com panfletos, 

conscientizando as famílias sobre a importância do uso responsável das faixas de pedestres 

para evitar acidentes, principalmente na região central da cidade? 

  

c) Em caso negativo ao item “b”, qual a solução para este problema, que além de causar 

prejuízos materiais aos motoristas, a qualquer momento poderá machucar ou até levar a 

morte alguma pessoa, elevando o índice de vítimas de acidentes de trânsito no município? 

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim - Canal 3; 

 Jornais “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do Sul”; 
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 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM; Cantate FM; Cruzeiro FM e Nova 

Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 06 de março de 2018. 

 

 

 
MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

